Ogólny regulamin objazdów naukowych
dla studentów archeologii Instytutu Prahistorii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
§ 1. Informacje ogólne
1. Objazd naukowy należy do obowiązkowych zajęć w programie studiów stacjonarnych
pierwszego stopnia na kierunku Archeologia w IP UAM.
2. Objazd naukowy jest integralnym elementem programu studiów i w trakcie jego trwania
obowiązują wszelkie przepisy przewidziane Regulaminem Studiów UAM oraz regulaminem
obowiązującym w miejscu zwiedzania, zakwaterowania, przepisami BHP i PPOŻ.
3. Zajęcia typu "objazd naukowy" podlegają zaliczeniu zgodnie z zasadami ogólnymi
obowiązującymi dla zajęć akademickich w UAM.
4. Objazd naukowy, w zależności od potrzeb dydaktycznych, trwa od 2 do 4 dni.
5. Decyzję o miejscu/miejscach i terminie odbywania objazdu naukowego podejmuje opiekun,
po wysłuchaniu opinii uczestników.
§ 2. Zobowiązania uczestnika objazdu naukowego
6. Student zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie objazdu naukowego obwiązującego
prawa, przepisów BHP, PPOŻ, Regulaminu Studiów UAM oraz niniejszego regulaminu.
7. Studentów obowiązuje zakaz spożywania i rozpowszechniania w czasie zajęć alkoholu oraz
substancji zakazanych przez prawo.
8. Zabrania się wszelkich zachowań mogących stwarzać niebezpieczeństwo wobec pozostałych
uczestników objazdu naukowego oraz osób trzecich.
9. Studenci ponoszą pełną odpowiedzialność (finansową i prawną) za straty i szkody,
wyrządzone przez nich w trakcie objazdu.
10. Student zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania następujących zasad
obowiązujących w czasie trwania objazdu naukowego:
 terminowego stawiania się na ustalone miejsca zbiórki;
 przestrzegania zakazu samowolnego odłączania się;
 stosowania się do poleceń opiekuna.
11. Do obowiązków studenta należy przygotowanie wskazanego przez opiekuna odcinka trasy/
miejsca/ stanowiska archeologicznego/ obiektu zabytkowego w terenie/ kolekcji muzealnej
lub jej fragmentu i przedstawienie wiedzy na ten temat/ współprowadzenia wraz z opiekunem
zajęć (na etapie ich realizacji) w wyżej wymienionych przypadkach dla całej grupy.
12. Student przed rozpoczęciem objazdu ma obowiązek poinformowania opiekuna o swoich
schorzeniach, mogących wpłynąć na jego bezpieczeństwo w trakcie odbywania zajęć.
Wszelkie problemy zdrowotne zaistniałe w trakcie wyjazdu student zobowiązany jest
zgłaszać niezwłocznie opiekunowi, który podejmuje decyzję, czy student może kontynuować
objazd naukowy. W przypadku podjęcia decyzji o braku możliwości kontynuowania zajęć,
wszystkie koszty z tym związane pokrywa student.
13. Student ma obowiązek posiadania ze sobą podczas objazdu naukowego:

 dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 dokumentu uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy medycznej oraz w
przypadku znanych wcześniej schorzeń - specjalistycznych leków niezbędnych do
udzielania szybkiej pomocy wraz z instrukcją ich dozowania.
14. Student zobowiązany jest do złożenia podpisu pod deklaracją uczestnictwa w objeździe
naukowym. Niezłożenie podpisu jest równoznaczne z odmową uczestnictwa w zajęciach i
skutkuje ich niezaliczeniem zgodnie z zasadami obowiązującymi w UAM.
15. Poprzez złożenie podpisu na deklaracji student oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z
niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz oświadcza względem
UAM, iż jest w stanie zdrowia umożliwiającym mu bezpieczne uczestnictwo w zajęciach.
§ 3. Zobowiązania opiekuna objazdu naukowego
16. Opiekunem objazdu naukowego jest pracownik naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny IP
UAM.
17. Na jednego opiekuna objazdu naukowego przypada nie więcej niż 14 studentów.
18. Do obowiązków opiekuna objazdu naukowego należy jego pełna koordynacja począwszy od
etapu przygotowawczego aż po zakończenie. Rozumie się przez to: prace nad
przygotowaniem wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji objazdu,
zorganizowanie stosownego środka transportu, miejsc noclegowych, jak również wzięcie na
siebie wszelkich kontaktów z pracownikami instytucji, które będą celem wizyt.
19. Do obowiązków opiekuna objazdu naukowego należy uczestnictwo w objeździe,
współprowadzenie ze studentami zajęć dla całej grupy w miejscach odbywania objazdu oraz
dokonanie oceny pracy studentów w jego trakcie, jak również wpisanie zaliczeń na
zakończenie.
20. Do obowiązków opiekuna naukowego należy podejmowanie na bieżąco decyzji dotyczących
porządku, dyscypliny i przebiegu objazdu naukowego, nieobjętych niniejszym regulaminem.
§ 4. Postanowienia końcowe
21. UAM zapewnia ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków
uczestnikom objazdu naukowego w okresie jego trwania.
22. UAM nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za zachowanie studentów w
trakcie objazdu naukowego.
23. UAM, ani żaden jego przedstawiciel, a w szczególności opiekun objazdu naukowego nie
sprawuje pieczy nad studentem oraz jego mieniem w trakcie objazdu.
24. UAM nie ponosi odpowiedzialności za studenta w trakcie objazdu naukowego.
25. UAM nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu i życiu oraz mieniu studenta
powstałe w związku z uczestnictwem w objeździe naukowym.

